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» Český servis 
» 20 let zkušeností v oboru
» Vlastní zázemí a ubytování pro školní akce

100% garance sněhu • TOP region 



Lyžařský výcvik

Lyžařský výcvik v TOP regionu Rakouska je zaručeně dobrou volbou – mů-
žete si vybrat, zda budete lyžovat v oblasti Kaprun – Zell am See a nebo 
v Saalbachu! Propracovaná infrastruktura, celkem 343 km sjezdových tratí 
a to hlavní – 100% garance sněhu na ledovci! Tento nejvyhledávanější region 
v Rakousku disponuje lehčími a středně těžkými tratěmi, je tedy ideální pro 
školní skupiny. Ve chvílích volna můžete využít skvělou nabídku sáňkařských 
tratí nebo navštívit termální lázně v Kaprunu.

Ubytování začíná vždy večeří a noclehem, aby první lyžařský den proběhl 
plnohodnotně a bez úrazu. Přímo na místě vám nachystáme skipasy, vyřešíme 
organizační stránku zájezdu, přichystáme mapy oblasti pro vaši lepší orientaci 
či naplánujeme průběh pobytu dle vašich představ.

Autobus zůstává po celou dobu s vámi. V místě pobytu navíc máme k dispozici 
další vozy a mikrobusy, takže v případě nečekaných problémů či komplikací 
nevzniká žádná časová prodleva pro skupinu.

(3x ubytování, 3-denní skipas, doprava)

vedlejší sezóna 5 990 Kč

hlavní sezóna 6 290 Kč

(4x ubytování, 4-denní skipas, doprava)

vedlejší sezóna 6 990 Kč

hlavní sezóna 7 390 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, ubytování, skipasy, stravu – plná penze (snídaně, 
obědy formou balíčku, večeře; lze domluvit teplé obědy v restauraci přímo 
na svahu za příplatek 10 EUR)

Nad 40 osob 3 osoby včetně ubytování, polopenze a skipasu ZDARMA.

Ceny platí pro počet 40 žáků/studentů. Při menším počtu studentů a pro 
studenty ročník 1994 a starší si ceny vyžádejte v CK.
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Bazény a koupaliště

Termální komplexy

Lanovky 

Lanovky s přepravou 
kol + stezky

Tauernská cyklostezka

Turistický vláček 
+ přeprava kol

Lyžování na ledovci 

golfové rezorty

rafting

soutěsky, vodopády 
a přírodní krásy

Grossglockner-
-Hochalpenstrasse (A) 

doly a štoly

hrady a zámky

sport a zábava 

největší lanové 
centrum v Rakousku

muzea a výstavy 

Školní výlety • poznávací zájezdy • sportovní soustředění 

Jedinečné místo pro návštěvu většiny 
nejdůležitějších výletních cílů Rakouska:
• Krimmelské vodopády
• Grossglockner
• Salzburg
• Bavorsko (D) – Berchtesgaden, 

Obersalzberg
• Hallstatt
• Hallein
• Solné doly

• Jeskyně 
• Eisriesenwelt 
• Ledovce 
• Soutěsky
• Horské unikátní přehrady
• Jezera
• Národní park Vysoké Taury
• Rauris
• Termální lázně
• a další

3-denní program: 1. den: Salzburg, soutěska 
Liechtensteinsklamm • 2. den: Krimmelské 
vodopády, Nationalparkmuseum Mittersill, 
3. den: Grossglockner, Berchtesgaden, Koenigssee, 
Obersalzberg a Hitlerovo Orlí hnízdo. Cena 3 990 Kč. 

3-denní program: 1. den: Solná komora – Hallstatt 
a solné doly, 2. den: ledovec Weissee, Zell am See, 
Kaprun, 3. den: soutěska Kitzlochklamm, hrad 
Hohenwerfen. Cena 3 990 Kč.

Další nabídky najdete v příloze a na webu 
www.skolnialpy.cz

Cena zahrnuje: dopravu, ubytování, vstupné dle 
programu, stravu – plná penze (snídaně, obědy 
formou balíčku, večeře), zákoné pojištění CK, 
služby průvodce

místo nabité tradicí s perfektní infrastrukturou a servisem

Pro aktivní pobyty: 

Síť cyklostezek z nejnámějších – Tauernská/Tauernradweg rovinka vhodná 
i pro inline, turistika, rafting, canyoning, lanová centra, horolezecké stěny a další.

HallstattHallstatt



termály Tauern Spa Kaprun

bazén Freizeitzentrum Zell am See

MAXI-MARKTMAXI-MARKT

MULTI-KINOMULTI-KINO

LedovecLedovec
KitzsteinhornKitzsteinhorn

(2 km lanovka)(2 km lanovka)

Tauernská cyklostezka

Tauernská cyklostezka
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ubytováníubytování

2,8 km
2,8 km

Sa
alb

ac
h 1

5 k
m

Sa
alb

ac
h 1

5 k
m

Sáňkařská dráhaSáňkařská dráha

GrossglocknerGrossglockner

KrimmelskéKrimmelské
vdp. (45 km)vdp. (45 km)

Mittersil (19 km)Mittersil (19 km)

Saalfelden (5 km)Saalfelden (5 km)
Lofer (30 km)Lofer (30 km)

Sankt Johann (32 km)Sankt Johann (32 km)
Salzburg (90 km)Salzburg (90 km)
Bad Gastein (35 km)Bad Gastein (35 km)

Saalbach (5 km)Saalbach (5 km)
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Poloha:  Ubytování leží v Brucku mezi městečky Kaprun a Zell am See – 2 km od hlavní kabiny Areitbahn. Zastávka skibusu je u penzionu

Pokoje: 2–4lůžkove pokoje s TV; sprcha – WC společné na chodbě, na pokojích je umyvadlo

Stravování: snídaně formou bufetu, obědový balíček, večeře o třech chodech v jídelně nebo v sále

Další vybavení:  velký sál s pódiem, promítací technikou a plátnem, TV, stolní tenis, hokej, šipky apod.; 
bezplatné připojení k internetu pomoci Wi-Fi

V létě 250 metrů od ubytování sportovní areál s bazény a hřišti ZDARMA.

Ubytování

přízemí

1. patro

3. patro2. patro

pokoje 
učitelů



Rezervace: Cestovní kancelář Ski Rakousko
tel.: 739 029 777, 777 805 980, 222 746 454, 585 232 098 

info@skolnialpy.cz

Rakousko – Zell am See – Kaprun – Saalbach

V oblasti hoteliérství a turismu těžíme z bohaté dvacetileté zkušenosti v celých Alpách, především však v oblasti Zell am See – 
Kaprun. Nabízíme vám vlastní ubytování v nejbližším velkém lyžařském středisku v Rakousku, český personál a výbornou stravu. 
Ubytovací kapacita je ideální základnou pro vyjížďky do okolí. Připravíme vám veškeré podklady včetně přihlášek pro žáky a pove-
deme Vám agendu. V případě Vašich požadavků vám zajistíme profesionální lyžařské instruktory a průvodce, zajistíme vám mapy 
oblastí a vytvoříme program na míru přesně podle vašich představ. Poskytneme vám veškeré dostupné informace a ulehčíme vám 
orientaci na místě. Na skipasy nebudete stát dlouhé fronty, vše budete mít nachystáno při příjezdu přímo na ubytování. Přijeďte 
k nám, budete vždy vítání! S námi máte jistotu, že váš lyžařský kurz nebo zájezd proběhne v pořádku a bez komplikací.

Bad Gastein

Praha
Brno

Zell am See
Kaprun

Krimmelské vodopády Hallstatt Grossglocknerská vysokohorská silnice

Měděné doly Hitlerovo Orlí hnízdo Solné doly

Ledová jeskyně Eisriesenwelt Hrad Hohenwerfen Weissee

Salzburg Soutěsky


